जैमभनन नगयऩामरका
वडागत भभमतसंबाय कोष संचारन सम्फन्धध काममववधध, २०७६
जैमभनन नगयकाममऩामरकाको फैठकवाट स्वीकृत मभनत २०७^।#।)(

प्रस्तावना
जैमभनन नगयऩामरकाका ववमबधन वडाभा यहे का बवन, सडक, मसंचाइ कुरो, नहय, खानेऩानी प्रणारी,
ववद्मुत प्रणारी, मसंचाइ प्रणारी, कुवा, धाया, वगैंचा, चौय, वन,

नदद, खोरो, खोल्सो इत्मादी सावमजननक

तथा सयकायी सम्ऩविको ददगो, नछटो-छरयतो य ककपामती रुभभा भभमत संबाय, संयऺण य संवद्मधन गने
उद्दे श्मरे वडा स्तयभा संचारन हुने, ननयधतय चारु यहने सवै वडाको नाभभा एक एक वटा भभमत संबाय
कोष स्थाऩना गनम फाञ्छनीम बएकोरे जैमभनन नगयऩामरकाको प्रशासकीम काममववधध ननममभत गने ऐन,
२०७४ को दपा ३ फभोन्जभ जैमभनन नगय काममऩामरकारे मो काममववधध जायी गये को छ ।
प्रारम्भिक

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM
-!_o; sfo{ljlwnfO{ h}ldlg gu/kflnsfsf] æj8fut dd{t ;+ef/ sf]if ;+rfng ;DalGw
sfo{ljlw, @)&^Æ elgg] 5 .
-@_ of] sfo{ljlw t'?Gt k|f/De x'g] 5 .
@ kl/efiffM
ljifo jf k|;+un]] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdfM
-s_ ægu/ ;efÆ eGgfn] h}ldlg gu/kflnsfsf] gu/;efnfO{ ;Demg' kg]{5 .
-v_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] h}ldlg gu/kflnsfsf] gu/sfo{kflnsf ;Demg' kg]{5 .
-u_ æk|d'vÆ eGgfn] h}ldlg gu/kflnsfsf gu/ k|d'vnfO{ ;Demg' kg]{5 .
-3_ æpkk|d'vÆ eGgfn] h}ldlg gu/kflnsfsf pkk|d'vnfO{ ;Demg' kg]{5 .
-ª_ æk|d"v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] h}ldlg gu/kflnsfsf k|d'v k|zf;sLo clws[tnfO{
;Demg' kg]{ 5 .
-r_ æj8f cWoIfÆ eGgfn] h}ldlg gu/kflnsf leqsf cfcfkm\gf] j8fsf j8f cWoIfx?nfO{
;Demg' kg]{5 .
-5_ ægu/kflnsfÆ eGgfn] h}ldlg gu/kflnsfnfO{ ;Demg' kb{5 .
h_ æ;ldltÆ eGgfn] bkmf $ jdf]lhdsf] ;ldltnfO{ ;Demg' kb{5 .
em_ ædd{t ;+ef/Æ eGgfn\] ;/sf/L, ;fj{hlgs tyf ;fd'bflos ;DklQ lju|]sf], eTs]sf],
ef+lrPsf], r'l8Psf], 6'6]km'6]sf], r'x]sf], hn]sf], ?em]sf], RofltPsf], vfN8f] k/]sf], kfgLn]
ljuf/]sf], xfjf x'l/n] Iflt k'u]sf], cl;gf jf lxdkftn] ljuf/]sf,] vf]nf] jf kfgL jf enn]
ljuf/]sf], af/ jGb]h ug'{ kg]{ h:tf tTsfn ;+jf]wg ubf{ yk Iflt x'gjf6 jrfpg ;lsg]
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k|s[ltsf ;fdfGo vr{ nfUg] d]lzg cf}hf/, kmlg{r/, em\ofn9f\]sf, blng 5t, ;8ssf] l;d,
s'nf], uf}+8f], vf]nfsf] 5]p, kvf{n, kf]n, h:tf ;fdfGo sfo{x? / ;8s, ljB't, vfg]kfgL
tTsfn ;'rf? u/fpg kg]{ vfnsf ;dfGo lsl;dsf dd{t ;+ef/ ug'{ kg]{ cj:yfsf
cfof]hgfsf] dd{t ;+ef/nfO{ ;Demg' kb{5 .
`_ æsf]ifÆ eGgfn] bkmf # adf]lhdsf] h}ldgL gu/kflnsfsf] j8fut dd{t ;+ef/ sf]ifnfO{
;Demg' kg]{5 .
३=

æj8fut dd{t ;+ef/ sf]if

रहने

१_ नगयऩामरकाका सवै वडाभा यहे का सयकायी, सावमजननक तथा साभुदानमक सम्ऩविको संयऺण य
संवद्मधनका राधग जैमभनी नगयऩामरकाका प्रत्मेक वडाको राधग छुट्टा छुट्टै

dd{t ;+ef/

कोषको

स्थाऩना गरयनेछ ।

क_ कोषभा नगय सबारे ववननमोजन गये को यकभ, नगय काममऩामरकावाट ननणमम बएको यकभ,

नगयऩामरका कामामरमवाट वडा कामामरम संचारनका राधग ववमबधन खचम मशषमकभा उऩरब्ध गयाइएको
खचम नबएको वडा समभनतको ननणमम फभोन्जभको यकभ, नगय सबारे ऩदहचान गये का याजस्वका स्रोतहरु

फाहे क वडा समभनत आफ्नै ऩहरभा प्राप्त हुने यकभ, वडाको राधग ऩूवामधायका संयचनाहरुभा ववननमोजन
गरयएको यकभभा नवढ्ने गयी गरयएको रागत न्स्टभेटभा उल्रेख गरयएको जनसहबाधगता बधदा फढी
जनसहबाधगता जुटाएय

रागत

अनुभानको ऩरयभाण य

आमोजनावाट रागत न्स्टभेटभा उल्रेख गये

गुणस्तय

कामभ

गयी सम्ऩधन गये को

बधदा फढी हुन गएको जनसहबाधगता फयाफयको
कामामरमवाट ननणमम गये फभोन्जभको यकभ, य ववमबधन वैदेमशक तथा स्वदे शी ननकाम वा संघ संगठन
वा ब्मन्तत वा सभुहवाट गरयएको सहमोग, चधदा वा दानवाट प्राप्त हुने यकभ जम्भा गरयनेछ ।
ख_ नगयऩामरकाको वावषमक मोजनाभा सभावेश गरयएका भभमत संबाय मशषमकको यकभ फचत बएभा
कामामरमको ननणममरे सम्फन्धधत वडाको मसै कोषभा सभावेश गनम सककने छ ।
ग_ कोषको खाता नगयऩामरका ऺेत्रभा सयकायी।अधमसयकायी फैंक यहे भा उतत वैंकभा य त्मस्तो वैंक
नयहे को अवस्थाभा कोष ऩरयचारन समभनतको ननणममानुसाय ननन्ज वैंकभा याखखने छ ।
घ_ कोषको खाता प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत य रेखा अधधकृत वा कोष ऩरयचारन समभनतवाट ननणमम
गयी रेखा हे नम खदटएको नगयऩामरकाको कभमचायीको संमत
ु त दस्तखतवाट संचारन हुनेछ ।

ङ_ कोषको यकभ खचम बए नबएको ववस्तत
ृ प्रनतवेदन प्रभुख प्रशासकीम अधधकृतरे नगयसबाभा ऩेश
गयी अनुभोदन गयाउनु ऩनेछ ।

च_ खचमको रेखाऩयीऺण आधथमक ऐन ननमभ अनस
ु ाय नगयऩामरकारे गयाउनु ऩनेछ ।
२_ कोषको दहसाव नगय सबाभा ऩेश गरयने छ तय नगयऩामरकाको वावषमक काममक्रभभा कोषको यकभ
ववननमोजन गरयने छै न ।
३_ नगय सबा य नगयकाममऩामरकारे कोषभा अनुदान ददने यकभको तम गदाम कोषको यकभ वद्
ृ धध य
खचमको प्रबावकारयताराई आधाय फनाउने छ ।
४= कोष पररचाऱन समितत रहने
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१. कोषको ऩरयचारनका राधग दे हामको कोष ऩरयचारन समभनत यहने छ M
१= वडा अध्मऺ

अध्मऺ

२= वडा समभनत सदस्म १ -सम्वन्धधत ऺेत्रको सवैबधदा नन्जकको_

सदस्म

३= सम्फन्धधत सावमजननक वा सयकायी सम्ऩविको प्रभुख÷सयोकायवारा

सदस्म

४= ननवामचनभा वडा अध्मऺको ननकटतभ प्रनतस्ऩधी उम्भेदवाय

सदस्म

५= सम्फन्धधत वडा हे ने इन्धजननमय वा प्राववधधक कभमचायीको प्रभुख

सदस्म

५= वडा सधचवको काभ गनम तोककएको कभमचायी

सदस्म सधचव

२. ननकटतभ प्रनतस्ऩधी नबएको अवस्थाभा सम्फन्धधत वडाको सम्बव बए सम्भ वडाध्मऺको

आफ्नै याजनैनतक दर नऩने गयी नगय प्रभुखरे तोकेको याजनैनतक दरको प्रनतननधध सदस्म

हुनेछ ।
३. समभनतको फैठकभा प्रभुख प्रशासकीम अधधकृतराई आभधत्रण गनुम ऩनेछ । प्रभुख प्रशासकीम
अधधकृतरे आपै वा आफ्नो प्रनतननधध भापमत फैठकभा बाग मरन सतनेछ ।

४. ऩधचस हजाय बधदा फदढको रागत अनभ
ु ान गरयएको भभमत संबायको खचम गने ननणमम मरनु

ऩने समभनतको फैठकभा भत जाहेय गने अधधकाय सदहत नगय प्रभुख वा उऩप्रभुखको ववशेष

उऩन्स्थनत अननवामम हुनेछ ।
५. नगयऩामरकाको वावषमक मोजनाभा भभमतका राधग सभावेश गरयएको सावमजननक, सयकायी तथा
साभुदानमक सम्ऩविको भभमत संबायका राधग मस कोषवाट खचम गनम सककने छै न ।
५_ कोष पररचाऱन समिततको काि, कततव्य र अधिकार दे हाय बिोम्जि हुनेछ
क_ कोषको वैंकभा खाता खोल्ने सम्फधधभा ननणमम गने ।
ख_ कोषको खाताभा यहे को यकभ मककन गयी अद्माववधक वववयण तमाय गने ।
ग_ सम्फन्धधत स्थानको स्थरगत अनुगभन गयी वववयण य रागत अनभ
ु ान

गने ।

घ_ सावमजननक वा सयकायी सम्ऩविको भभमत संबायको राधग सम्फन्धधत ननकाम, कामामरम,

ववद्मारम, समभनत वा सयोकाय याख्ने नगयवासीरे ननवेदन गये भा रागत अनभ
ु ान य यकभ तम
गयी सो यकभ अनुदान ददने वा अधम उऩमोगी वस्तु वा सयसाभान खरयद गयी ददने वा फनाउने
बधने सम्फधधभा ननणमम गने ।

ङ_ कोषवाट सम्फोधन हुन नसतने भभमत संबायका भागको सम्फधधभा नगयऩामरकाराई
जानकायी गयाई नगयऩामरकासंग सभधवम गने ।
छ_ कोषवन्ृ ध्दका राधग आवस्मक काममहरु गने ।
ज_ कोषको खाता नंवय नगयऩामरकाको वेवसाइटभा, सूचना ऩाटीभा वा सावमजननक संचाय
भाध्मभवाट प्रचाय प्रसाय गयी सवैराई जानकायी गयाउने ब्मवस्था समभनतरे मभराउनु ऩनेछ ।
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झ_ भभमत संबाय गनम भाग बएका सावमजननक,

सयकायी वा साभुदानमक सम्ऩविको भामशक

तथा वावषमक अद्मावधधक वववयण य कोषवाट प्रदान गये को सहमोगको अद्मावधधक पेहरयस्त

तमाय गयी कोष ऩरयचारन समभतका सधचवरे एक प्रनत नगयऩामरका कामामरमभा ऩठाउनु
ऩनेछ ।

झ_ नगय सबा य नगय काममऩामरकारे तोकेका अधम काममहरु गने ।
६_ समभनतरे नगय सबा य नगय काममऩामरकाको ननणमम वा ननदे शन ऩारना गनुम ऩनेछ ।
७_ समभनतको वैठक अध्मऺरे फोराउनेछ । सम्ऩूणम सदस्मको दई
ु नतहाइ सदस्म उऩन्स्थत बएभा
गणऩुयक संख्मा ऩुगेको भाननने छ ।

८_ उऩन्स्थत सदस्मको फहुभतरे गये को ननणमम भाधम हुनेछ ।
९_ कोषरे आपूरे गये को ननणमम नगय प्रभुख सभऺ ऩेश गयी नगय प्रभुखवाट बुततानी हुनु अगावै
अनुभोदन गयाउनु ऩनेछ ।

१०_ कोषरे मस काममववधधको अधधनभा यही भभमत संबाय सम्फधधी अधम काममववधध आपै स्वीकृत गयी
नगयऩामरकावाट अनुभोदन गयाउनु ऩनेछ ।

११_ कोष अववन्छछधन य ननयधतय यहनेछ । कोषको यकभ ऩूणरु
म ऩभा सककने गयी ननणमम मरन ऩाइने
छै न ।

१२_ कोषवाट ऩधचस हजाय बधदा फढीको भभमत संबाय गनुम गयाउनु ऩदाम प्राववधधक रागत अनुभान
तमाय गनुम ऩनेछ ।

१४_ काममववधध संशोधन गनम आवस्मक ऩये भा समभनतरे संशोधन प्रस्ताव तमाय गयी प्रभुख प्रशासकीम
अधधकृत भापमत काममऩामरकाभा ऩेश गनुम ऩनेछ ।
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